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 املتخصر امُلْعلِم بآداب امُلَعلِّم وامُلَصَعلِّم

 ٻ ٻ ٻ     ٱ
 

وماحق ، ونارص املؤمنني، ويل الصاحلني، احلمد هلل رب العاملني

 الكفار واملنافقني.

وصىل اهلل وسلم وبارك عىل خاتم النبيني وخري خلق اهلل أمجعني 

 يامني.رسول اهلل حممد وعىل آله الطاهرين وصحبه امل

  ،أما بعد

الدر النضيد يف أدب »فهذا اختصار لألبواب الثالثة األوىل من كتاب 

 .-تعاىل وعفا عنه  -للبدر الغزي العامري   «املفيد واملستفيد

اديث اخالفا  العقدية واألحامل من ختليصه أمّهها:، راعيُت فيه أمورا

 .(4)فهوقد التزمت فيه ألفاظ مصن   الضعيفة واألقوال املردودة.

 وأن يعيذنا من الزيغ والزلل.، واهلل أسأل أن يوفقنا يف القول والعمل

                                                 

 وفتني.كزد  زيادا  يسرية ُوِضعت بني مع وقد (4)
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 لِّم وامُلَصَعلِّماملتخصر امُلْعلِم بآداب امُلعَ 

 . مب خب حب جب

 وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.
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 املتخصر امُلْعلِم بآداب امُلَعلِّم وامُلَصَعلِّم

 ٻ ٻ ٻ     ٱ
 

  ژ ڈژ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ژقال تعاىل: 

 .[3-0: ]الزمر

 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ژتعاىل:  وقال

 اآلية. ]البينة[ ژ ہ ہ ہ ہ ۀۀ ڻ ڻ

 مخ  حخ جخ مح جح مج  حج يث ىث  مث          جث يت ژوقال تعاىل: 

 .]الكهف[ ژ حس جس

 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ژوقال تعاىل: 

 .]التوبة[ ژ چ

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ ژوقال تعاىل: 
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 لِّم وامُلَصَعلِّماملتخصر امُلْعلِم بآداب امُلعَ 

 اآلية. ]النساء[ ژ ڑ ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ

 ۆئ   ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ژوقال تعاىل: 

 .[400]النساء:  ژ ېئېئ ۈئ ۈئ ۆئ

 .[04]اإلرساء:  ژ ېې ۉ ۉ ۅ ۅ ژوقال تعاىل: 

 ەئ ەئ ائ  ائ ى ى ېې ې ژوقال تعاىل: 

 .[30]احلج:  ژوئوئ

 معناه: ولكن يناله النيا .

وإنام لكل امرئ ما ، إنام األعامل بالنيات» :وقال 

ومن ، اهلل ورسوله فمن كانت هجرته إىل اهلل ورسوله فهجرته إىل، نوى

فهجرته إىل ما هاجر ، أو امرأة ينكحها، كانت هجرته إىل دنيا يصيبها

 متفق عليه.، «إليه

 وهذا اخلرب من أصول اإلسالم وأحد قواعده.

يدخل هذا احلديث يف سبعني بابا من »تعاىل:  قال الشافعي  
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 املتخصر امُلْعلِم بآداب امُلَعلِّم وامُلَصَعلِّم

 .«هو أحد األحاديث التي عليها مدار اإلسالم». وقال غريه: «الفقه

يستحبون  وكان ]بعض[ السلف وتابعوهم من اخللف 

ومن مجلتهم إمام أهل ، استفتاح املصنفا  ونحوها هبذا احلديث

تنبيها للمطالع عىل حسن  ؛«صحيحه»احلديث أبو عبد اهلل الباخاري يف 

 واهتاممه بذلك واعتنائه به.، النية وتصحيحها

ف كتابا فليبدأ هبذا قال اإلمام عبد الرمحن بن مهدي: من أراد أن يصن  

 .(4)احلديث

 ژ ې ې ې ۉ ۉ ژ: وقال الباخاري يف قوله 

 : عىل نيته.[41]اإلرساء: 

والعمل ، ترك العمل ألجل الناس رياء»وقال الفضيل بن عياض: 

 .(0)«واإلخالص أن يعافيك اهلل منهام، ألجل الناس رشك

ت ما عاجل»تعاىل أنه قال:  وعن أيب عبد اهلل سفيان الثوري 

                                                 

 «.اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع»أخرجه اخلطيب البغدادي يف  (4)

 .؛ وغريه«شعب اإليامن»أخرجه البيهقي يف  (0)



 

01 
 

 لِّم وامُلَصَعلِّماملتخصر امُلْعلِم بآداب امُلعَ 

ا تتقلب عيل  ، شيئا أشد  عيل  من ني تي  .(4)«إّن 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .بنحوه« احللية»يف  أبو نعيمأخرجه  (4)
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 املتخصر امُلْعلِم بآداب امُلَعلِّم وامُلَصَعلِّم

وتعليمه ونرشه وحضور  يف فضيلة االشصغال بالعلم وتصنيفه وتعلمه

 وحتذير من أراد بعلمه غري اهلل تعاىل جمالسه واحلث عىل ذلك

 وحتذير من آذى عاملا

  :لوفيه ثالثة فصو 

بالعلم وتصنيفه وتعلمه وتعليمه ونرشه وحضور يف فضيلة االشصغال 

وترجيح االشصغال به عىل الصالة والصيام ، جمالسه واحلث عىل ذلك

 من العبادات القارصة عىل فاعلها ونحومها

 . [9]الزمر:  ژ ىئىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ژقال اهلل تعاىل: 

 . []طه ژ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ژوقال تعاىل: 

 .[04طر: ]فا ژ ۉې ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ژوقال تعاىل: 

]آل  ژ ڤ ڤ ڤ ڤ   ٹ ٹ ٹ   ٹ ٿ ٿ ژوقال تعاىل:  
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 لِّم وامُلَصَعلِّماملتخصر امُلْعلِم بآداب امُلعَ 

 .[44عمران: 

 ژ يتجث  ىت مت خت حت جت يب ىب مب ژوقال تعاىل: 

 .[44]املجادلة: 

 ژ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ    گ گ ژوقال تعاىل: 

 .[19]العنكبو : 

 ھ ہ ہ ہہ ۀ ۀ ڻ ژوقال تعاىل: 

 .[13]العنكبو :  ژ ھ

 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ژوقال تعاىل يف قصة قارون: 

 .[40]القصص:  ژڑ ڑ

  ەئ ەئ ائ ائ ى ېى ې ې ې ژوقال تعاىل: 

 .[069]البقرة:  ژ وئۇئ وئ

 إىل غري ذلك من اآليا .، واحلكمة هي العلم

من يرد اهلل به خريا يفقه يف »: وقال رسول اهلل 
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 املتخصر امُلْعلِم بآداب امُلَعلِّم وامُلَصَعلِّم

 .«الدين

فواهلل ألن هيدي اهلل بك »: لعيل  وقال 

 .«رجال واحدا خري لك من أن يكون لك محر النعم

إن مثل ما بعثني اهلل به من اهلدى والعلم »: وقال 

فأنبصت الكأل ، كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طيبة قبلت املاء

، فنفع اهلل هبا الناس، وكان منها أجادب أمسكت املاء، والعشب الكثري

وأصاب طائفة منها أخرى إنام هي قيعان ال ، فرشبوا منها وسقوا وزرعوا

ونفعه ما بعثني ، فذلك مثل من َفُقه يف دين اهلل، ت كألمتسك ماء وال تنب

ومل يقبل هدى اهلل ، ومثل من مل يرفع بذلك رأسا، فعلِم وعلَّم، اهلل به

 .«الذي أرسلت به

ال حسد إال يف اثنصني: رجل آتاه اهلل ماال »: وقال 

فهو يقيض هبا ، ورجل آتاه اهلل احلكمة، فسلطه عىل هلكصه يف احلق

 .«اويعلِّمه

 واملراد باحلسد: الغبطة.
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 لِّم وامُلَصَعلِّماملتخصر امُلْعلِم بآداب امُلعَ 

 .(4)روى هذه األخبار الشياخان

من دعا إىل هدى كان له من األجر مثل »: وقال 

ومن دعا إىل ضاللة ، ال ينقص ذلك من أجورهم شيئا، أجور من تبعه

 .«كان عليه من اإلثم مثل آثام من تبعه ال ينقص ذلك من آثامهم شيئا

انقطع عمله إال  (0)اإلنسانمات ابن إذا »: وقال 

. «أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينصفع به، من ثالث: صدقة جارية

 روامها مسلم.

 وكذلك اآلثار عن السلف.، واألحاديث يف ذلك ال تنحرص 

طلب العلم أفضل من صالة »تعاىل:  وقال الشافعي 

 .(3)«النافلة

                                                 

مت. (4)  أي هذه األخبار التي تقدَّ

 «.مسلم صحيح»، والتصويب من «ابن آدم»يف األصل  (0)

مناقب »، والبيهقي يف «آداب الشافعي ومناقبه»أخرجه ابن أيب حاتم يف  (3)

، «املدخل إىل السنن الكربى»، ويف «يثرشف أصحاب احلد»و «الشافعي

جامع بيان العلم »، وابن عبد الرب يف «الفقيه واملتفقه»واخلطيب البغدادي يف 
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 املتخصر امُلْعلِم بآداب امُلَعلِّم وامُلَصَعلِّم

تعاىل: وقيل له: أي يشء أحب إليك:  وعن أمحد بن حنبل 

عا؟ قال: أجلس ب نساخك تعَلم به أمر دينك »الليل أنسخ أو أصيل تطو 

 .(4)«فهو أحب  إيل  

أرفع الناس عند اهلل منزلة من كان بني اهلل »وعن سفيان بن عيينة: 

 .(0)«وهم الرسل والعلامء، وبني عباده

 من عيوّنا:، وهلم يف فضل العلم أشعار كثرية حسنة

 ما الفاخر إال ألهل العلم إّنم 

 كل امرئ ما كان حيسنهوقدر 

 ففز بعلم وال جتهلل بله أبلدا
 

ء   عللىل اهلللدى ملللن اسللتهدى أدال 

 واجلللاهلون ألهللل العلللم أعللداء

 (3)فالناس موتى وأهل العلم أحيلاء
 

                                                                                                                            

 وغريهم.، «وفضله

 .بنحوه «الفقيه واملتفقه»أخرجه اخلطيب البغدادي يف  (4)

 .«الفقيه واملتفقه»جه اخلطيب يف خر   (0)

املؤمنني عيل بن أيب طالب، ومل أقف هذه األبيا  مشهور نسبتها إىل أمري  (3)

عىل ما يصحح هذه النسبة، وبعضهم نسب هذه األبيا  لعيل بن أيب طالب 

 ،  أبياتا أخرى:  يزيدبعضهم وليس لعيل بن أيب طالب أمري املؤمنني. والقريواين 
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 لِّم وامُلَصَعلِّماملتخصر امُلْعلِم بآداب امُلعَ 

 وآلخر:

 ويف اجلهل قبل املو  مو  ألهلله

 وإن  امللرأ مل حيللَي بللالعلم مي للت
 

 (4)فأحشاؤهم قبلل القبلور قبلور 

 شللورفللليس للله حتللى النشللور ن
 

 

 

 

                                                                                                                            

 النللاس مللن جهللة التمثللال أكفللاء

 وإنللللام أمهللللا  النللللاس أوعيللللة

 فلل ن يكللن هلللم مللن فضلللهم رشف
 

 آدم واألم حللللللللواء أبللللللللوهم 

 مسلللتودعا  ولألحسلللاب آبلللاء

 يفلللاخرون بللله فلللالطني وامللللاء
 

 إال ألهللل العلللم إّنللم  الفضلللمللا 

 وقللدر كللل امللرئ مللا كللان حيسللنه

 ففلللز بعللللم وال جتهلللل بللله أبلللدا
 

ء   عللىل اهللللدى مللللن اسلللتهدى أدال 

 واجلللاهلون ألهللل العلللم أعللداء

 فالناس ملوتى وأهلل العللم أحيلاء
 

 

 .أجسادهم قبل القبور قبوريف بعض النسخ: ف (4)
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 املتخصر امُلْعلِم بآداب امُلَعلِّم وامُلَصَعلِّم

 حتذير من أراد بعلمه غري اهلل تعاىليف 

 نسأل اهلل العافية

اعلم أن ما ذكر من الفضل يف طلب العلم إنام هو فيمن طلبه مريدا 

 وإال فهو مذموم.، ال لغرض من الدنيا، به وجه اهلل تعاىل

]البينة:  ژ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ژقال اهلل تعاىل: 

4] . 

 ڻ ں ڱں ڱ               ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ            ڳ گ ژ: وقال تعاىل

 . [00]الشورى:  ژ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ     ٻ ٱ ژوقال تعاىل: 

 . ]اإلرساء[ ژ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ

  ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں   ں ڱ ڱ ڱ ژوقال تعاىل: 

 . ]الصف[ ژ ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ
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 لِّم وامُلَصَعلِّماملتخصر امُلْعلِم بآداب امُلعَ 

  .[ر]الفج ژ گ ک ک ک ژوقال تعاىل: 

 إىل غري ذلك من اآليا .

أول الناس يقىض يوم القيامة عليه  إن»: وقال 

قال: فام عملت فيها؟ قال: ، فأيت به فعرفه نعمه فعرفها، رجل اسصشهد

ولكنك قاتلت ليقال: ، قال: كذبت، قاتلت فيك حصى اسصشهدت

، ثم أمر به فسحب عىل وجهه حصى ألقي يف النار، فقد قيل، جريء

قال: ، فأيت به فعرفه نعمه فعرفها، وعلمه وقرأ القرآن، العلم ورجل تعلم

قال: ، وعلمصه وقرأت فيك القرآن، فام عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم

، وقرأت القرآن ليقال: قارئ، ولكنك تعلمت العلم ليقال: عامل، كذبت

 . رواه مسلم.«ثم أمر به فسحب عىل وجهه حصى ألقي يف النار، فقد قيل

 .(4)«من طلب احلديث لغري اهلل ُمكِر به»د بن سلمة: وعن محا

استعن »شكو  إىل وكيع قلة احلفظ. فقال: »وعن عيل  بن خرشم: 

                                                 

 .«احللية»وأبو نعيم يف ، «اجلامع»أخرجه اخلطيب يف  (4)
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 املتخصر امُلْعلِم بآداب امُلَعلِّم وامُلَصَعلِّم

 .(4)«عىل احلفظ بقل ة الذنوب

 ونظم بعضهم ذلك فقال:

 شكو  إىل وكيع سوء حفظي

 وقال اعلم بأن العلم فضل
 

 فأرشدين إىل ترك املعايص 

 (0)وفضل اهلل ال يؤتاه عايص
 

 

 

 

                                                 

جه البيهقي يف  (4)  .«الشعب»خر 

مل أقف و ،ذان البيتان مشهور نسبتهام إىل اإلمام الشافعي وهذا فيه نظره (0)

 عىل ما يثبت هذا عنه!
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 لِّم وامُلَصَعلِّماملتخصر امُلْعلِم بآداب امُلعَ 

 حتذير من آذى أو انصقص عاملايف 

 واحلث عىل إكرام العلامء وتعظيم حرماهتم

]احلج:  ژ ۋۅ ۋ ٴۇ    ۈ ۈ ۆ ۆ  ۇ ۇ ژقال تعاىل: 

30] . 

]احلج:  ژ    ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ژوقال تعاىل: 

30] . 

  .[44]احلجر:  ژ ۆئ ۆئ ۇئ ژوقال تعاىل: 

 گ گ گ گ ک ک ژوقال تعاىل: 

 .]األحزاب[ ژ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ

 قال:[ ]روايًة عن ربه  وقال رسول اهلل 

 .(4)رواه الباخاري «من آذى يل وليا فقد آذنصه باحلرب»

                                                 

 ي يل ولياً من عاد: »بلفظ «صحيح الباخاري»من  «الرقاق»هو يف كتاب  (4)
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 املتخصر امُلْعلِم بآداب امُلَعلِّم وامُلَصَعلِّم

إن مل يكن الفقهاء العاملون أولياء اهلل » تعاىل: وعن الشافعي 

 .(4)«فليس هلل ويل

اعلم يا أخي وفقنا اهلل وإياك ملرضاته وجعلنا ممن خيشاه ويتقيه حق  

وعادة اهلل يف هتك أستار منتقصيهم ، (0)اته أن حلوم العلامء مسمومةتق

باله اهلل قبل موته  (3)وأن من أطلق لسانه يف العلامء بالثلب، معلومة

                                                                                                                            

 «.فقد آذنصه باحلرب

 .، وغريه«مناقب الشافعي»أخرجه البيهقي يف  (4)

العلامء املقصودون هم علامء أهل السنة واجلامعة، العلامء املستقيمون عىل  (0)

ليس الكالم عن أهل اجلهالة ومن يقال هلم علامء الضاللة، ألن والكتاب والسنة، 

 ن يف فالن وعالن وهؤالء علامء! يأيت إىلكثريا من اجلهلة يقول: أنتم تتكلمو

ِل، ويقول هذا عامل وهو أصال ليس طالب علم، ويأيت إىل ِضل يل  !خطيب ُجَوْيه

عرف من هم يأصال ال  ههذا ألن  ومنحرف ويقول هذا عامل، وملاذا تتكلمون فيه؟! 

 العلامء. لكن هذا الكالم صحيح يف العلامء.

 ، وقد حيصلمل مع العامل قد حيصل بينهام يشءحتى لو اختلف العلامء، العا (3)

إذا  ، ويكون هذا معذورا، والثاين قد يكون معذورا، لكنحتريش أو تشويش

 .بالكالم الفاسد هتلك نفسكأنت  تدخلت
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 لِّم وامُلَصَعلِّماملتخصر امُلْعلِم بآداب امُلعَ 

 گ گ گ گ ک ک ک  ک ڑژ، بمو  القلب

 .]النور[ ژ ڳ ڳ ڳ    ڳ
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 املتخصر امُلْعلِم بآداب امُلَعلِّم وامُلَصَعلِّم

  أقسام العلم الرشعي ومراتبهيف 

  :فصالنوفيه 

 يف أقسام العلم الرشعي

 ثالثة: تفسري، وحديث، وفقه ]بعد أصل الدين واالعصقاد[ وهي

 . «وما أريد به، معرفة معاين كتاب اهلل العزيز»: فهو أما الصفسري

 وهو قسامن:

  .ما ال يعرف إال بتوقيف -4

 وما يدرك من داللة األلفاظ بواسطة علوم أخر كلغة وغريها.  -0

 ضله وآدابه أخبار وآثار:وقد جاء يف ف

حدثنا من كان يقرؤنا من »وعن أيب عبد الرمحن السلمي قال: 

عرش  الصحابة أّنم كانوا يأخذون من رسول اهلل 
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 لِّم وامُلَصَعلِّماملتخصر امُلْعلِم بآداب امُلعَ 

فال يأخذون يف العرش األخرى حتى يعلموا ما يف هذه من العلم ، «آيا 

 .(4)والعمل. رواه أمحد

ويرادفه اخلرب  -و وه، فهو من أجل العلوم بعد القرآن وأما احلديث: 

قوال أو فعال  ما أضيف إىل النبي  :(0)-عىل الصحيح 

 واليقظة والنوم. ، أو تقريرا أو صفة حتى احلركا  والسكنا 

 ثم ِعلهُم احلديث رضبان:

 . (3)«علم يشتمل عىل نقل ما ذكر»وحُيد  بأنه ، : علمه روايةأحدمها

علم »وحيد بأنه ، طالقوهو املراد عند اإل، : علم احلديث درايةالثاين

، وسقيمه، وصحيحه، وطرقه، ورجاله، ومتنه (1)يعرف به معاين ما ذكر

 .«وما حيتاج إليه فيه ليعرف املقبول منه واملردود، وعلله

                                                 

 «.الطبقا  الكربى»، وابن سعد يف «املصنف»وأخرجه ابن أيب شيبة يف  (4)

 يعني أن احلديث واخلرب بمعنى واحد. (0)

 ي ما ذكر يف علم احلديث، أي: ما أضيف للنبي يعن (3)

 من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، إىل آخره.

 إىل آخره....  أي مما نقل عن النبي  (1)
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 املتخصر امُلْعلِم بآداب امُلَعلِّم وامُلَصَعلِّم

 ومما جاء يف فضله وآدابه من األخبار واآلثار: 

فإن الشاهد عسى ، ليبلغ الشاهد الغائب»: قوله 

 . (4)«أن يبلغ َمن هو أوعى له منه

نرض اهلل امرأ سمع منا حديثا فحفظه »: وقوله 

ورب حامل فقه ، فرب حامل فقه إىل من هو أفقه منه، حصى يبلغه غريه

 .«ليس بفقيه

نه  وابن ماجه.، رواه الرتمذي وحس 

 معناه الدعاء بالنضارة وهي النعمة واحلسن والبهجة. «نّضَّ »و

 . «الفهم»فأصله يف اللغة  وأما الفقه:

علم بحكم رشعي عميل مكتسب من » :االصطالح املقصود وهو يف

 . «سواء كان من نصه أو استنباطا منه، دليل تفصييل

ألنه  ؛إذا علمت ذلك فاعلم أن القسمني األولني مها أصالن للثالث

                                                 

 (.60أخرجه الباخاري ) (4)
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 لِّم وامُلَصَعلِّماملتخصر امُلْعلِم بآداب امُلعَ 

 ومن مضموّنام استنبط واستاخرج. ، (4)منهام استمد  

ل عليه في، فهو أس الفقه «أصول الفقه»وأما علم   ه.واملعو 

 .(0)فهو أهم العلوم وأعظمها «أصول الدين ]واالعتقاد[»وأما علم 

، هو ما يتعل ق بمعرفة اهلل تعاىل ]وأسامئه[ وصفاته :واملقصود

، وكتبه، وبمالئكته، واإليامن به، وإخالص العبادة له، ]وتوحيده

، وما ُيرد  به عىل املبتدعة، والقدر خريه ورشه[، واليوم اآلخر، ورسله

به، اخلوض يف الكالم واجلدلباخالف  ونحو ذلك فهو ، وإقامة الش 

 بل هو باجلهل أشبه منه بالعلم.، مذموم حرام

                                                 

 الفقه مستمد من القرآن والسنة.أي أن   (4)

 :-ىل ارمحه اهلل تع -قال شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب  (0)

 :ين اإلسالم وقاعدته أمرانأصل د»

مر بعبادة اهلل وحده ال رشيك له، والتحريض عىل ذلك، واملواالة : األاألول

 .، وتكفري من تركهفيه

واملعاداة فيه،  ،يف عبادة اهلل، والتغليظ يف ذلك: اإلنذار عن الرشك الثاين

 .«وتكفري من فعله
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 املتخصر امُلْعلِم بآداب امُلَعلِّم وامُلَصَعلِّم

 .(4)واهلل أعلم

 

                                                 

توحيد والعقيدة عن مباحث ال« أصول الدين»قد غلب التعبري بمصطلح  (4)

 عند املتكلمني، وإن كان هلذا يف األصل اعتبار صحيح، واهلل أعلم.
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 لِّم وامُلَصَعلِّماملتخصر امُلْعلِم بآداب امُلعَ 

 يف مراتب أحكام العلم الرشعي وما ُأحلق به

 وسنة، وفرض كفاية، فرض عنيثالثة:  وهي

لواجب الذي وهو أن يعلم املكلَّف ما ال يتأدى ا، األوىل: فرض العني

 تعني عليه فعله إال به.

 .«طلب العلم فريضة عىل كل مسلم»حديث:  (4)وعليه محل مجاعا  

، وفعل، واعلم أن املكلَّف به كل عبد عاقل بالغ ثالثة أقسام: اعتقاد

 وترك. 

فأما االعتقاد الذي هو أوهلا وأمهها:  فاعلم أن أول واجب عىل من 

حممد ، ال إله إال اهلل»ومها قوله: ، معنامهاُذكِر تعلم كلمتي الشهادة وفهم 

]وهذا كله ، وغري ذلك مما يتعلق بواجب اإلسالم والعقائد، «رسول اهلل

عىل منهج أهل  يكون من كتاب اهلل وسنة رسول اهلل 

 السنة واجلامعة[. 

                                                 

 من أهل العلم. أي (4)
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 املتخصر امُلْعلِم بآداب امُلَعلِّم وامُلَصَعلِّم

تعاىل يف حتريم االشتغال بعلم الكالم  وقد بالغ إمامنا الشافعي 

وتغليظ العقوبة ملتعاطيه إىل أن قال: ، حتريمه وأطنب يف، أشد مبالغة

أَلَن يلقى اهللَ العبُد بكل ذنب ما خال الرشك خري له من أن يلقاه بيشء »

 .(4)«من الكالم

وألفاظهم بنحو هذا املعنى ، تعاىل ونقل نحوه عن اإلمام أمحد 

 .(0)كثرية مشهورة

تعليم من حتت  -ونحوهم كالقي م والويص  -عىل اآلباء واألمها  

                                                 

، وأبو إسامعيل اهلروي يف «آداب الشافعي ومناقبه»حاتم يف رواه ابن أيب  (4)

لتفت إىل ختصيص وال يُ )، ، وغريهم«مناقب الشافعي»، والبيهقي يف «ذم  الكالم»

ال يوجد عند أهل ف فهذا من تأثري متشعره، وإال كالم أهل البدع،البيهقي هذا ب

والسنة فهذا ال ، أما بيان العقيدة من الكتاب «علم الكالم»يشء اسمه  السنة

 .(«علم الكالم»يسمى 

: هذا النفس الزكي  «السري» قال الذهبي يف ترمجة اإلمام الشافعي من (0)

 .متواتر عن الشافعي
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 لِّم وامُلَصَعلِّماملتخصر امُلْعلِم بآداب امُلعَ 

فيعلموّنم الطهارة ، نظرهم من الصغار ما سيتعني عليهم بعد البلوغ

فوّنم حتريم الربا، والصالة والصيام ونحوها  ،واللواط ،والزنا ،ويعر 

فوّنم أن ، وِشبهِهها ،والكذب والغيبة ،ورشب املسكر ،والرسقة ويعر 

فوّنم ما يبلغون به، بالبلوغ يدخلون يف التكليف . ويعرفوّنم ما ويعر 

يصلح به معاشهم. ودليل وجوب تعليم الولد الصغري ونحوه: قول اهلل 

  . [6]التحريم:  ژ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ژتعاىل: 

رواه ، «كلكم راٍع ومسئول عن رعيصه»: وقال 

 الشياخان.

 وهو قسامن:  املرتبة الثانية: فرض الكفاية:

وم الرشعية كحفظ ما ال بد للناس منه يف إقامة دينهم من العل -4 

واألصول والفقه والنحو والترصيف ، القرآن واألحاديث وعلومهام

 واإلمجاع واخلالف.، ومعرفة رواة احلديث وأحواهلم، واللغة

وحيتاج إليه يف قوام الدنيا كالطب ، وما ليس علام رشعيا -0

واآلخر يف ، واحلساب وما يف معنامها؛ إذ ذاك رضوري يف صحة األبدان

ِم الرتكا  ونحو ذلك. املعامال    وَقسه
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 املتخصر امُلْعلِم بآداب امُلَعلِّم وامُلَصَعلِّم

 ف ذا فعله من حتصل به الكفاية سقط احلرج عن الباقني.

وهو ، الذي هو من الفضائل ال الفرائض النفل: :املرتبة الثالثة

وكالتعمق يف دقائق ، كالتبحر وراء القدر الذي حيصل به فرض الكفاية

  .(4)احلساب وحقائق الطب

ومن العلوم اخلارجة عنه ما هو ، عيقد ذكرنا مراتب العلم الرش 

 حمرم أو مكروه أو مباح: 

وعلوم ، والتنجيم، والشعبذة، والفلسفة، : كتعلم السحرفاملحرم

 وتتفاو  يف التحريم.، وكل ما كان سببا إلثارة الشكوك، الطبائعيني

دين التي فيها غزل وبطالة.واملكروه  : كأشعار املولَّ

دين اواملباح ، وال يشء مما يكره، لتي ليس فيها ساخف: كأشعار املولَّ

ط إىل الرش   وال ما حيث عىل خري أو ، وال ما ُيثب ط عن اخلري، ال ما ُينش 

 يستعان به عليه.

                                                 

 بالنية. هذا يكون نفالو (4)
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 لِّم وامُلَصَعلِّماملتخصر امُلْعلِم بآداب امُلعَ 

وأما أشعار العرب العاربة التي حيتج هبا فهي ملحقة بعلم اللغة 

وقد مر  أن  ذلك من فرض الكفاية، ونحوها
(4). 

 وهو املوفق.، واهلل تعاىل أعلم

 

 

 

 

 

                                                 

م أن  (4)  .ض الكفايةوالترصيف والنحو واللغة، من فرتعل م تقدَّ
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 املتخصر امُلْعلِم بآداب امُلَعلِّم وامُلَصَعلِّم

  آداب املعلم واملصعلميف 

  :وهي ثالثة أنواع

 فيها (0)آداب اشرتكا

 ثالثة: تفسري، وحديث، وفقه ]بعد أصل الدين واالعصقاد[ وهي

 وهي منقسمة إىل قسمني:

 آداهبام يف نفسهام. -4

 آداهبام يف جملس الدرس. -0

 

 

                                                 

 .يعني يشرتك فيها املعلم واملتعلم (4)
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 لِّم وامُلَصَعلِّماملتخصر امُلْعلِم بآداب امُلعَ 

: وهو أول ما جيب عىل كل منهام: أن يقصد باالشتغال وجه اهلل فمنها

أو ، أو شهوة، ال التوصل إىل غرض دنيوي كتحصيل مال أو جاه، تعاىل

، أو تكثر باملشتغلني عليه، أو متييز عن األقران واألشباه، سمعة

وال يشني ، أو باملشايخ الذين أخذ عنهم، واملاختلفني إليه إن كان شياخا

ه أو تعليمه إن كان معل ام ونحو ذلك بيشء من الطمع يف رفق حيصل علم

ولو كان عىل ، من مشتغل عليه من خدمة أو مال أو نحومها وإن قل  

كام أن املتعلم ال يشني ، صورة اهلدية التي لوال اشتغاله ملا أهداها إليه

أو أن ينزل اسمه يف طلبة العلم ، طلبه بطمع يف يشء يعطيه له الشيخ

 ينال شيئا من معلوم أو غريه.ل

 ودليل هذا كله ما مر يف فصل )حتذير َمن أراد بعلمه غري اهلل تعاىل(.

ودد  أن الناس »تعاىل أنه قال:  وقد صح عن الشافعي  

 .«وما نسب إيَلَّ منه يشء، انتفعوا هبذا العلم

ودد  أن اخللق تعل موا هذا العلم عىل أن ال ينسب »ويف رواية عنه: 
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 املتخصر امُلْعلِم بآداب امُلَعلِّم وامُلَصَعلِّم

 .(4)«حرف منه إيل  

ما صليت صالة منذ أربعني سنة »: وهلذا قال أمحد بن حنبل 

إال وأنا أدعو فيها للشافعي  
(0). 

ف ن  ، شديد القيام بتقوية اليقني -أي: كل  منهام  -أن يكون  :ومنها

 اليقني هو رأس مال الدين.

، وظواهر األحكام، : أن حيافظ عىل القيام بشعائر اإلسالمومنها

وإفشاء السالم للاخواص ، ة الصلوا  يف مساجد اجلامعا ك قام

والصرب عىل األذى بسبب ، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، والعوام

ذاكرا قوله ، ال خياف فيه لومة الئم، باذال نفسه هلل، صادعا باحلق، ذلك

وما  .[40]لقامن:  ژ  ۈئ ۈئ   ۆئ ۆئ ۇئ وئۇئ وئ ەئ ەئ ژتعاىل: 

ن األنبياء عليهم السالم وغريه م كان رسول اهلل 

وما كانوا يتحملونه يف اهلل تعاىل حتى كانت ، عليه من الصرب عىل األذى

 هلم العقبى.

                                                 

 ، وغريمها.«احللية»، وأبو نعيم يف «مناقب الشافعي»خرجه البيهقي يف أ (4)

 .«احللية»، وأبو نعيم يف «ناقبامل»خرجه البيهقي يف أ (0)
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 لِّم وامُلَصَعلِّماملتخصر امُلْعلِم بآداب امُلعَ 

والقيام هلل تعاىل يف أمور ، وإمخال البدع، وكذلك القيام ب ظهار السنن

واملسلك ، الدين وما فيه من مصالح املسلمني عىل الطريق املرشوع

  .(4)بوعتامل

لق كل منهام باملحاسن التي ورد الرشع هبا وحث  : أن يتاخومنها

والشيم املرضية التي أرشد إليها من الزهد يف ، واخلالل احلميدة، عليها

وطالقة الوجه من غري ، والساخاء واجلود ومكارم األخالق، الدنيا

وكف األذى عن الناس واحتامله ، وكظم الغيظ، خروج إىل حد اخلالعة

والتنزه عن دين األكساب طبعا ومكروهها ، واملروءة، والصرب، منهم

ومالزمة الورع ، والصباغة، والرصف، والدباغة، كاحلجامة، رشعا

وإطعام ، وإفشاء السالم، والتواضع، والسكينة والوقار، واخلشوع

وشكر ، واإلنصاف وترك االستنصاف، واإليثار وترك االستئثار، الطعام

، جلاه والشفاعا وبذل ا، والسعي يف قضاء احلاجا ، املتفضل

 والتحبب إىل اجلريان واألقرباء.، والتلطف بالفقراء

، : أن يكون بحيث يظهر أثر اخلشية عىل هيئته وكسوته وسريتهومنها

                                                 

طال يغلو وال جيفو، ال  (4)  .ُيفِرط وال ُيفر 
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 املتخصر امُلْعلِم بآداب امُلَعلِّم وامُلَصَعلِّم

ال ينظر إليه ناظر إال وكان نظره ، ونطقه وسكوته، وحركته وسكونه

 وكانت صورته دليال عىل علمه.، مذكرا باهلل

إال آتاه معه حلام وتواضعا وحسن خلق  ويقال: ما آتى اهلل عبدا علام

 وذلك العلم النافع.، ورفقا

، الظاهرة واخلفية، : مالزمة اآلداب الرشعية القولية والفعليةومنها

وكذلك ما ورد من ، كتالوة القرآن وذكر اهلل تعاىل بالقلب واللسان

ومن نوافل العبادا  من ، الدعوا  واألذكار يف آناء الليل والنهار

والصالة والسالم عىل النبي ، وحج البيت احلرام، والصيام الصالة

. 

، وينبغي له إذا تال القرآن أن يتفكر يف معانيه ويف أوامره ونواهيه

، وليحرتز من نسيانه بعد حفظه، والوقوف عند حدوده، ووعده ووعيده

واألوىل أن يكون له منه ، فقد ورد يف األخبار النبوية ما يزجر عن ذلك

 م ورد راتب ال خيل  به.يف كل يو
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 لِّم وامُلَصَعلِّماملتخصر امُلْعلِم بآداب امُلعَ 

د حسن َوَرد يف احلديث (4)وقراءة القرآن وعمل ، يف كل سبعة أيام ِوره

 ويقال: من قرأ القرآن يف سبعة أيام مل ينسه قط.، به أمحد بن حنبل

وقص ، ف ب زالة األوساخالتنظ :(0)ومن اآلداب املذكورة الظاهرة

، الروائح الكرْية واجتناب، وإزالة الشعور املطلوب زواهلا، األظفار

وليجتهد عىل االقتداء بالسنة الرشيفة واألخالق ، وترسيح اللحية

، والتقوى، واليقني، واإلخالص، املرضية التي منها: دوام التوبة

وسالمة ، والتفويض، والتوكل، والزهد، والقناعة، والرىض، والصرب

، ورؤية اإلحسان، وحسن اخللق، والتجاوز، وحسن الظن، الباطن

واحلياء من اهلل تعاىل ومن ، والشفقة عىل خلق اهلل تعاىل، كر النعمةوش

وإنام ، وحمبة اهلل تعاىل هي اخلصلة اجلامعة ملحاسن الصفا  كل ها، الناس

           ڦ ڦ ڦ ژقال تعاىل: ، يتحقق بمتابعة الرسول 

  .[34]آل عمران: اآلية  ژڄ ڄ ڄ ڄ ڦ

ألخالق ومذموم األوصاف: : أن يطهر نفسه  بتجن ب مساوئ اومنها

                                                 

 يعني كامال. (4)

 الظاهرة واخلفية.ألنه قال: مالزمة اآلداب الرشعية القولية والفعلية،  (0)
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 املتخصر امُلْعلِم بآداب امُلَعلِّم وامُلَصَعلِّم

واحتقار الناس وإن كانوا دونه ، واإلعجاب، والرياء، كاحلسد

معة، والغش، والغضب لغري اهلل تعاىل، والبغي، والغل، بدرجا  ، والس 

والتنافس يف ، واخليالء، والفاخر، والطَّمع، والبطر، واخلبث، والباخل

، وحب  املدح بام مل يفعل، (4)والتزي ن للناس، واملداهنة، الدنيا واملباهاة هبا

واحلمية ، واالشتغال عنها بعيوب اخللق، والعمى عن عيوب النفس

، والنميمة، والغيبة، والرغبة والرهبة لغريه، والعصبية لغري اهلل تعاىل

.، الفحش يف القول، والكذب، والبهتان  ف ّنا باب كل رش 

فكذلك  ،وكام ال تصح  الصالة إال بتطهري عن األحداث واألخباث

 ال تصح عبادة الباطن بالعلم إال بعد طهارته من خبائث األخالق.

بكثري من  (0)وقد ابُتيل بعض أصحاب النفوس اخلبيثة من فقهاء الزمان

  هذه الصفا  إال من عصمه اهلل تعاىل.

وال يفعل شيئا يتضمن ، : أن يتجنب مواضع التهم وإن بعد ومنها

ف نه يعرض ، وإن كان جائزا باطنا، أو ما يستنكر ظاهرا، نقص مروءة

                                                 

 .كيظهر نفسه صاحب تقوى وهو ليس كذل كأن (4)

 .، واهلل املستعانما كان ، أي باعتبار«فقهاء الزمان»وله: وق (0)
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 لِّم وامُلَصَعلِّماملتخصر امُلْعلِم بآداب امُلعَ 

ف ن ، ويوقع الناس يف الظنون املكروهة، وعرضه للوقيعة، نفسه للتهمة

أخرب من شاهده وأصحابه ، اتفق وقوع يشء من ذلك حلاجة أو نحوها

بحقيقة ذلك الفعل وبعذره ومقصوده لينتِفعوا؛ ولئال يأثموا بظنهم 

 أو نفعه منهم.  عنهع ويمتنع االنتفا، ولئال ينفروا عنه، الباطل

قال  ومن هذا احلديث الصحيح: أن رسول اهلل 

ثم ، «عىل رسلكام إهنا صفية»للرجلني ملا رأياه يتحدث مع صفية فوليا: 

فتخفت أن يقذف يف ، إن الشيطان جيري من اإلنسان جمرى الدم»قال: 

 .(4)«قلوبكام شيئا

، باٍل بفواهتاغري م، : أن يكون زاهدا يف الدنيا متقلال منهاومنها

غري مرتفه يف يشء من ، وأثاثه ومسكنه، مقتصدا يف مطعمه وملبسه

 تشبها بالسلف.، ذلك

ال يدخل إليهم ما ، : أن يكون منقبضا عن امللوك وأبناء الدنياومنها

صيانة للعلم كام صانه علامء السلف ريض اهلل ، دام جيد إىل الفرار سبيال

 تعاىل عنهم. 

                                                 

 .أخرجه الشياخان (4)
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 املتخصر امُلْعلِم بآداب امُلَعلِّم وامُلَصَعلِّم

وخان ، ض نفسه ملا ال قبل له به وال طاقةفمن فعل ذلك فقد عر  

 ف ن العلم أمانة عنده. ، أمانته

 ژ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ژقال تعاىل: 

 . [00]األنفال: 

ف ن دعت حاجة إىل ذلك أو رضورة أو اقتضته مصلحة دينية راجحة 

، فال بأس إن شاء اهلل تعاىل، عىل مفسدة بذله وحسنت فيه نية صاحلة

اء عن بعض السلف من امليش إىل امللوك ووالة وعىل هذا حيمل ما ج

م قصدوا بذلك حصول األغراض الدنيوية، األمر  فاعلمه.، ال عىل أّن 

وإن اتفق عليها ، : أن يكون شديد التوقي من حمدثا  األمورومنها

وليكن ، فال يغرت ب طباق اخللق عىل ما أحدث بعد الصحابة، اجلمهور

وما كان ، حابة وسريهتم وأعامهلمحريصا عىل التفتيش عن أحوال الص

وتويل ، والقضاء والوالية، أكان يف التصدير واملناظرة، فيه أكثر مههم

وخمالطة السالطني وجماملتهم يف ، ومال األيتام، األوقاف والوصايا

ومراقبة الباطن ، والتفكر واملجاهدة، أو يف اخلوف واحلزن، العرشة

واحلرص عىل إدراك خفايا  ،واجتناب دقيق اإلثم وجليله، والظاهر
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 لِّم وامُلَصَعلِّماملتخصر امُلْعلِم بآداب امُلعَ 

 .(4)إىل غري ذلك من علوم الباطن، شهوا  النفس

أشبههم ، واعلم حتقيقا أن أعلم أهل الزمان وأقرهبم إىل احلق

 فمنهم ُأخذ الدين.، بالصحابة وأعرفهم بطريقهم

املرغب يف ، : أن يكون عنايتهام بتحصيل العلم النافع يف اآلخرةومنها

والقيل ، ويكثر فيها اجلدال، التي يقل نفعها متجنبني للعلوم، الطاعة

 والقال. 

وْيي ج ، ويشوش القلب، : أن يبحث عام يفسد األعاملومنها

 ولذلك قيل:، ف ن  أصل الدين الت وق ي من الرش  ، ويثري الرش  ، الوسواس

 اعرف الرش ال للشللللللللره 

 رشلوملللن ال يعلللرف الللل
 

 ِر لكللللللللن لتوقيلللللللله 

 ملللن النلللاس يقلللع فيللله
 

                                                 

ن الناس قد يرجع يف كل هذا إىل الصحابة، أل نيريد أن  املرء عليه أ (4)

الصوفية وكان تكلم ، ووابتدعوا بدعاً  اخرتاعا  ه األبواباخرتعوا يف كل هذ

، فال بد  يف هذه األبواب كلها وغريهاباطل يف هذه األبواب و ضالل يف كالمهم

 ويف غريها من الرجوع إىل ما كان عليه الصحابة.
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 املتخصر امُلْعلِم بآداب امُلَعلِّم وامُلَصَعلِّم

: وهو من أعظم األسباب املعينة عىل االشتغال والفهم وعدم اومنه

 أكل القدر اليسري من احلالل الذي ال شبهة فيه. ، املاللة

وهي جالبة للنوم ، وسبب ذلك أن كثرة األكل جالبة لكثرة الرشب

، هذا مع ما فيه من الكراهة الرشعية، والكسل، وفتور احلواس، والبالدة

 كام قيل:، البدنيةوالتعرض خلطر األسقام 

 فللل ن اللللداء أكثلللر ملللا تلللراه
 

 رابليكون ملن الطعلام أو الشل 
 

واألوىل أن يكون ما يأخذه من الطعام والرشاب ما ورد يف خرب 

فإن كان ال حمالة فثلث ، بحسب ابن آدم ُلقيامت ُيِقمن صلبه»الرتمذي: 

 .«لطعامه وثلث لرشابه وثلث لنفسه

 پ ژرساف. وقد قال تعاىل: وأما زيادته عىل ذلك فهي من اإل

 .[34]األعراف:  ژ ڀ  ڀ ڀ

 قال بعض العلامء: مجع اهلل تعاىل هبذه الكلام  الطب  كل ه.

، : أن يقلل استعامل املطاعم التي هي من أسباب البالدةومنها

 وضعف احلواس.
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 لِّم وامُلَصَعلِّماملتخصر امُلْعلِم بآداب امُلعَ 

وينبغي أن يستعمل ما جعله اهلل تعاىل سببا جلودة الذهن كمضع 

َطكى عىل ونحو ذلك مما  وأكل الزبيب بكرة، حسب العادة اللبان وامُلصه

 ليس هذا موضع رشحه.

وال يزيد يف ، : أن يقلل نومه ما مل يلحقه رضر يف بدنه وذهنهومنها

ف ن احتمل ، وهي ثلث الزمان، نومه يف اليوم والليلة عىل ثامن ساعا 

 حاله أقل منها فعل. 

يشء من ذلك أو  وال بأس أن يريح نفسه وقلبه وذهنه وبرصه إذا َكلَّ 

وال يضيع عليه ، ضعف باسرتاحة وتنزه وتفرج بحيث يعود إىل حاله

 زمانه. 

وقد كان مجاعة من أكابر العلامء جيمعون أصحاهبم يف بعض أماكن 

ه ام السنة التنز  ويتامزحون بام ال رضر به عليهم يف دين وال ، يف بعض أي 

 عرض.

فقد قيل: إنه ينعش ، ورياضة البدن به، وال بأس بمعاناة امليش

 وينشط البدن. ، ويذيب فضول األخالط، احلرارة
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 املتخصر امُلْعلِم بآداب امُلَعلِّم وامُلَصَعلِّم

: أن ال يزال كل منهام جمتهدا يف االشتغال قراءة ومطالعة فمنها

، إن تأهل هلام وتصنيفاً  وإقراءً  وحفظاً  وتعليقا ومباحثة ومذاكرة وفكراً 

فال يشتغل ، ال بالعلم هي مطلوبه ورأس مالهوأن تكون مالزمة االشتغ

 ف ن اضط ر إىل غريه يف وقت فعله بعد حتصيله وظيفته من العلم.، بغريه

: أن ال خيل بوظيفته من حضور درس ومذاكرة وقراءة ونحوها ومنها

ونحو ذلك مما يمكن معه ، أو أمل لطيف، لعروض مرض خفيف

 مكان.وليستشف بالعلم ويشتغل بقدر اإل، االشتغال

: أن جيتهد أن ال حيّض جملس الدرس إال متطهرا من احلدث ومنها

قاصدا بذلك ، البسا أحسن ثيابه، منظ فا ومطيبا بدنه وثوبه، واخلبث

 وتبجيل الرشيعة. ، تعظيم العلم

 ف نه ال يستحق جوابا.، : أن ال يسأل أحدا تعنتا وتعجزاومنها

أو ، أو يقرره، يورده : أن يتصور ويتأمل وْيذب ما يريد أنومنها

أو ، أو زلة، قبل إبرازه والتفوه به؛ ليأمن من صدور هفوة يسأل عنه

ال سيام إذا كان هناك من خيشى منه أن يصري ، أو انعكاس فهم، وهم
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 لِّم وامُلَصَعلِّماملتخصر امُلْعلِم بآداب امُلعَ 

واهلل ، وسمة -عند نظرائه ومن حيسده  -وجيعله له ، ذلك عليه وصمة

 تعاىل هو اللطيف احلفيظ.

تعلم واالستفادة ممن هو دونه يف منصب : أن ال يستنكف من الومنها

بل حيرص عىل الفائدة ، أو سن أو نسب أو شهرة أو دين أو يف علم آخر

وال يمنعه ارتفاع منصبه ، وإن كان دونه يف مجيع هذا، ممن كانت عنده

فقد كان كثري من السلف يستفيدون ، وشهرته من استفادة ما ال يعرفه

 من تالميذهم ما ليس عندهم.

بت يف الصحيحني وغريمها رواية مجاعة من الصحابة عن وقد ث

 وروى مجاعا  من التابعني عن تابعي التابعني.، التابعني

ِيي من السؤال عام  مل يعلم.ومنها  : أن ال يستحه

 .(4)«ال يتعلم العلم مستحيي وال مستكرب»وعن جماهد: 

، نعم النساء نساء األنصار»قالت:  ويف الصحيح عن عائشة 

                                                 

، ووصله ابن أيب شيبة «صحيحه»من « العلمكتاب »عل قه الباخاري يف  (4)

 ، وغريهم.«الفقيه واملتفقه»، واخلطيب يف «احللية»وأبو نعيم يف 
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 املتخصر امُلْعلِم بآداب امُلَعلِّم وامُلَصَعلِّم

 .(4)«منعهن احلياء أن يتفقهن يف الدينمل ي

ولو ، وهو من أمهها: االنقياد إىل احلق بالرجوع إليه عند اهلفوة ومنها

والرجوع إىل احلق خري ، فهو من بركة العلم، ظهر عىل يد أصغر الطلبة

 من التامدي يف الباطل.

وجعل األخبار الواردة يف ذلك نصب ، : ترك املراء واجلدالومنها

 عينيه.

 

 

                                                 

 رواه مسلم. (4)
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 لِّم وامُلَصَعلِّماملتخصر امُلْعلِم بآداب امُلعَ 

 آداب خيصص هبا املعلم وقد يشاركه يف بعضها املصعلم

وبه يؤمن انمحاق ، واعلم أن التعليم هو األصل الذي به ِقوام الدين

وآكد فروض ، وأعظم العبادا ، فهو من أهم أمور الدين، العلم

 الكفايا .

     پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژقال اهلل تعاىل: 

 .[440]آل عمران:  ژ ڀ ڀ

 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ژوقال تعاىل: 

]البقرة:  ژ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ

 اآلية.[ 449

 . «ليبّلغ الشاهد منكم الغائب»ويف الصحيح من طرق خرب: 

 واألخبار بمعناه كثرية. واإلمجاع منعقد عىل مطلوبيَّته.

 فاعلم أن  آدابه تنقسم إىل ثالثة أقسام:، إذا علمت ذلك
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 املتخصر امُلْعلِم بآداب امُلَعلِّم وامُلَصَعلِّم

ونذكر هنا ما ، وقد علمَت منها مجلة صاحلة يف اآلداب املشرتكة

 خيتص  منها به غالبا:

هلا: أنه يتعني عىل طالب العلم أن ال ينتصب للتدريس  فمنها وهو أو 

ففي اخلرب الصحيح: ، حتى تكمل أهليته ويشهد له به صلحاء مشاخيه

 .(4)«املصشبع بام مل ُيعَط كالبس ثويب زور»

ضها ملا ُيعد  فيه ناقصا وبتعاطيه  واللبيب من صان نفسه عن تعر 

 .(0)ظاملا

 ولبعضهم: 

سٍ   تصللدر للتللدريس كللل مهللوَّ

 فُحللق ألهللل العلللم أن يتمثلللوا

 لقد هزلت حتى بدا ملن هزاهللا
 

س  ى بالفقيله امللدر   جهول تسلمَّ

 ببيت قديم شلاع يف كلل جمللس

 ُكالها وحتى استامها كل مفلس
 

                                                 

 رواه الشياخان. (4)

ر قبل أوانه فقد تصدَّ وقد قي (0)  هلوانه. ىل: من تصد 
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وال يقصد به جزاء وال ، ال يطلب عىل تعليمه أجرا: أن ومنها

  .[90]األنعام:  ژ ېئىئ ېئ ېئ      ۈئ ۈئ ژقال تعاىل: ، شكورا

وال يذهب به إىل مكان ينسب إىل من يتعلمه ، : أن ال يذل العلمومنها

بل يصون العلم عن ذلك كام صانه ، منه وإن كان املتعلم كبري القدر

 شهورة.وأخبارهم يف هذا كثرية م، السلف

فال يكون فعله مناقضا لقوله؛ ولذلك ، : أن يكون عامال بعلمهومنها

 قيل: 

 ال تنللَه عللن خلللق وتللأيَت مثللله
 

 عللار عليللك إذا فعلللت عظلليم 
 

  .[11]البقرة: اآلية  ژ ہ ہ ہ ۀ ۀ ژقال تعاىل: 

 :ولبعضهم

 متهتلللك علللامل   كبلللري   فسلللاد  

 مهلللا فتنلللة للعلللاملني عظيملللة
 

 وأكلللرب منللله جاهلللل متنسلللُك  

لللُك   مللللن هبلللام يف دينللله يتمس 
 

: أن يستحّض يف ذهنه كون التعليم آكد العبادا ؛ ليكون ذلك ومنها
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ضا له عىل صيانته من مكدراته خمافة ، حاثا له عىل تصحيح النية وحمر 

 فوا  هذا الفضل العظيم واخلري اجلسيم. 

: قالوا: ينبغي أن ال يمتنع من تعليم أحد لكونه غري صحيح ومنها

لضعف ، تصحيح النية، فربام عرس يف كثري من املبتدئني باالشتغال، النية

فاالمتناع من تعليمهم ، وقل ة ُأنِسهم بموجبا  تصحيحها، نفوسهم

تصحيحها  (4)مع أن ه يرجى بربكة العلم، يؤد ي إىل تفويت كثري من العلم

 إذا أنِس بالعلم.

 .«إال هلل طلبنا العلم لغري اهلل فأبى أن يكون»: (0)وقد قالوا

 معناه: كانت عاقبته أن صار هلل.

 ثم رزق اهلل بعد (3)طلبنا هذا العلم وما لنا فيه كبري نية»وعن جماهد: 

 . واهلل تعاىل أعلم.(1)فيه الني ة

                                                 

 .والربكة من اهلل (4)

مة هذا قول بعض السلف (0)  .وغريها، «سنن الدارمي»، وراجع: مقد 

 .العلمكالطفل الصغري الذي ُيؤتى به إىل جملس  (3)

 «.سننه»رواه الدارمي يف  (1)
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أن ، وآنس فيه الرشد، : ينبغي له إذا ملح يف املتعلم اخلريفمن ذلك

نيةيؤدبه عىل التد َيم املرضية، ريج باآلداب السَّ ورياضة نفسه ، والش 

ده الصيانة يف مجيع أموره الكامنة ، باآلداب والدقائق اخلفية ويعو 

 واجللية. 

را  عىل اإلخالص  وأول ذلك أن حيرضه بأقواله وأفعاله املتكر 

وأن ، ومراقبة اهلل تعاىل يف مجيع اللحظا ، والصدق وحسن النيا 

فه أن بذلك يبارك له يف حاله ، عىل ذلك حتى املام يكون دائام  ويعر 

ده يف الدنيا، وعلمه ، ويوفَّق لإلصابة يف قوله وفعله وحكمه. ويزه 

ره أّنا فانية، ويرصفه عن التعل ق هبا والركون إليها واالغرتار هبا ، ويذك 

والتأهب  للباقي واإلعراض عن الفاين هو طريق ، واآلخرة آتية باقية

 ازمني ودأب عباد اهلل الصاحلني.احل

به يف العلمومنها وأّنم ، ويذكره بفضائله وفضائل العلامء، : أن يرغ 

ويرغبه مع ذلك بتدريج عىل ، صلوا  اهلل وسالمه عليهم، ورثة األنبياء

، وقدر الكفاية من الدنيا، ما يعني عىل حتصيله من االقتصار عىل امليسور
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 املتخصر امُلْعلِم بآداب امُلَعلِّم وامُلَصَعلِّم

 وتفريق اهلم بسببها.، بالتعلق هباوالقناعة بذلك عن شغل القلب 

، ويكره له ما يكره لنفسه من الرش، : أن حيب له ما حيب لنفسهومنها

 .«ال يؤمن أحدكم حصى حيب ألخيه ما حيب لنفسه»: «الصحيحني»ففي 

، وأن حينو عليه ويعتني بمصاحله كاعتنائه بمصالح نفسه وولده

  .بمصاحلهواالهتامم ، وجيريه جمرى ولده يف الشفقة عليه

، ونقص ال يكاد خيلو اإلنسان عنه، والصرب عىل جفاء ربام وقع منه

ويوقفه ، ويبسط عذره بحسب اإلمكان، وسوء أدب يف بعض األحيان

قاصدا ، ال بتعنيف وتعسف، مع ذلك عىل ما صدر منه بنصح وتلطف

 وإصالح شأنه.، وحتسني ُخُلقه، بذلك حسن تربيته

وارتكاب ، يزجره عن سوء األخالق وهو أهم مما قبله: أن ومنها

أو ، أو ترك اشتغال، أو ما يؤدي إىل فساد حال، املحرما  واملكروها 

، أو معارشة من ال يليق به عرشته، أو كثرة كالم بغري فائدة، إساءة أدب

وبطريق ، أو نحو ذلك بطريق التعريض ما أمكن ال بطريق الترصيح

ويورث ، ْيتك حجاب اهليبة ف ن الترصيح، الرمحة ال بطريق التوبيخ

ف ن انزجر ، وْييج احلرص عىل اإلرصار، اجلرأة عىل اهلجوم باخلالف
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 لِّم وامُلَصَعلِّماملتخصر امُلْعلِم بآداب امُلعَ 

ف ن مل ينته ّناه ، وإال ّناه رسا، لذكائه بام ذكر من اإلشارة فبها ونعمت

ويتأدب ، ويغلظ القول عليه إن اقتضاه احلال لينزجر هو وغريه، جهرا

ذ بطرده واإلعراض عنه إىل أن ف ن مل ينته فال بأس حينئ، به كل سامع

وكذلك ، وال سيام إذا خاف عىل بعض رفاقه من الطلبة موافقته، يرجع

يعامل به بعض الطلبة بعضا من إفشاء السالم وحسن  ام يتعهد

وعىل ما ، والتحابب والتعاون عىل الرب والتقوى، التاخاطب يف الكالم

 هم بصدده.

يعلمهم ، املة اهلل تعاىلملع، وباجلملة: فكام يعلمهم مصالح دينهم

 واهلل املوفق. ، لتكمل هلم فضيلة احلالتني، مصالح دنياهم ملعاملة الناس

 بل يلني هلم ويتواضع.، : أن ال يتعاظم عىل املتعل منيومنها

]الشعراء:  ژ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ژقال تعاىل: 

044].  

 .«اهلل أوحى إيَلَّ أن تواضعواإن »: وقال 

وما زاد اهلل ، قة من مالما نقصت صد»: وقال 
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 املتخصر امُلْعلِم بآداب امُلَعلِّم وامُلَصَعلِّم

 روامها مسلم.، «وما تواضع أحد هلل إال رفعه اهلل، عبدا بعفو إال عزا

فكيف هبؤالء الذين هم معه ، وهذا يف التواضع ملطلق الناس

من مالزمتهم له واعتامدهم عليه يف طلب ، كاألوالد مع ما هم عليه

ورشف وحرمة الرتدد ، ومع ما هلم عليه من حق  الصحبة، العلم

 وصدق التودد.، الصحبة

، ويتلطف هبم، وحيسن ُخلقه معهم، : أن يوقرهم ويعظمهمومنها

ويعاملهم بالبشاشة وطالقة ، وعند إقباهلم عليه، ويرحب هبم إذا لقيهم

، وإضامر الشفقة، وإعالم املحبة، وحسن املودة، وظهور البرِشه ، الوجه

 وحيسن إليهم بعلمه وماله وجاهه بحسب التيسري. 

بكنيته  -ال سيام الفاضل املتميز  -وينبغي أن خياطب كال منهم  

 وما فيه تعظيم له وتوقري.، ونحوها من أحب األسامء إليه

وأجلب ، وأبسط لسؤاهلم، ف ن ذلك ونحوه أرشح لصدورهم 

 ويظهر صالحه.، ويزيد يف ذلك ملن ُيرجى فالحه، ملحبتهم

هم أو من مالزمي وهو من تتمة ما ذكر: إذا غاب أحد من ومنها
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ف ن مل خُيرَب ، ومن يتعلق به، احللقة زائدا عىل العادة سأل عنه وعن أحواله

 عنه بيشء أرسل إليه أو قصد منزله بنفسه وهو أفضل.

د أهله ، أو يف غم خف ض عنه، وإن كان مريضا عاَده أو مسافرا تفقَّ

ض حلوائجهم، وسأل عنهم، ومن يتعلَّق به  ن.ووصلهم بام أمك، وتعر 

، وأنساهبم، وحارضي جملسه، : ينبغي أن يستعلم أسامء طلبتهومنها

 ويكثر الدعاء هلم. ، ومواطنهم وأحواهلم

له من العلمومنها سهال ب لقائه إىل ، : أن يكون سمحا ببذل ما حصَّ

، وإرشاد إىل املهام ، مع رفق ونصيحة، متلطفا يف إفادته طالبيه، مبتغيه

 م من الفوائد النفيسا . وحتريض عىل حفظ ما يبذله هل

وال يدخر عنهم من أنواع العلم شيئا حيتاجون إليه أو يسألون عنه؛ 

وينفر ، ألن ذلك ربام يوحش الصدر، إذا كان الطالب أهال لذلك

 القلب. 

ويفرق ، وكذلك ال يلقي إليه شيئا مل يتأهل له؛ ألن ذلك يبدد ذهنه

 ويفسد حاله. ، فهمه
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فه أن ذلك يّضه، ذلك مل جيبه ف ن سأله الطالب شيئا من وال ، ويعر 

ثم يرغبه عند ذلك يف ، بل شفقة ولطفا، وأنه مل يمنعه ذلك شحا، ينفعه

 االجتهاد والتحصيل ليتأهل لذلك وغريه. 

أنه الذي يريب  الناس بصغار العلم قبل  «الرباين»وقد روي يف تفسري 

 .(4)كباره

باذال وسعه يف تفهيمهم ، : أن يكون حريصا عىل تعليمهمومنها

ُمؤثرا له عىل حوائجه ، مهتام بذلك، وتقريب الفائدة إىل أذهاّنم

 ما مل تكن رضورة.، ومصاحله

م كل واحد منهم بحسب فهمه وحفظِه فال يعطيه ما ال حيتمله ، وُيفه 

وال يقرص به عام حيتمله ، وال يبسط الكالم بسطا ال يضبطه حفظه، ذهنه

 بال مشقة.

 ال يفهم إال بتكرار. ويكرر ملن

ويطالبهم يف أوقا  ، : أن حيرضهم عىل االشتغال يف كل وقتومنها

                                                 

 .«صحيح الباخاري»من  «كتاب العلم»وانظر  (4)
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فمن وجده حافظا ، ويسأهلم عام ذكره هلم من املهام ، ب عادة حمفوظاهتم

إال أن خياف ، ومن وجده مقرصا عنفه، أكرمه وأثنى عليه، مراعيا له

 ويعيده له حتى حيفظه.، تنفريه

، يطرح عىل أصحابه ما يراه من مستفاد املسائل: ينبغي له أن ومنها

ترغيبا ، ويظهر فضل الفاضل ويثني عليه بذلك، وخيترب بذلك أفهامهم

، وليتدربوا بذلك ويعتادوه، له وللباقني يف االشتغال والفكر يف العلم

 إال أن يرى يف ]تعنيفه[ مصلحة.، وال يعنف من غلط منهم يف ذلك

ال بأس بطرح مسائل تتعلق به عىل :إذا فرغ من رشح درس فومنها

وإعادة ذكر ما أشكل منه؛ ليمتحن بذلك فهمهم وضبطهم ملا ، الطلبة

 رشح هلم. 

فيعرتف بفائدة يقوهلا بعضهم وإن كان ، : أن ينصفهم يف البحثومنها

 ف ن  ذلك من بركة العلم.، صغريا

فكيف ، فاحلسد حرام لألجانب، وال حيسد أحدا منهم لكثرة حتصيله

ف ن ه ، وفضيلته يعود إىل معلمه منها نصيب وافر، ن هو بمنزلة الولدبم

يه وله يف تعليمه وخترجيه يف اآلخرة الثواب اجلزيل ويف الدنيا الدعاء ، مرب 
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 والثناء اجلميل.، املستمر

: أن ال يظهر للطلبة تفضيل بعضهم عىل بعض عنده يف مودة أو ومنها

، أو فضيلة أو حتصيل أو ديانة مع تساوْيم يف الصفا  من سن  ، اعتناء

ر القلب.  ف ن  ذلك ربام يوحش الصدر وينف 

فأظهر ، وأحسن أدبا، ف ن كان بعضهم أكثر حتصيال وأشد  اجتهادا

، فال بأس بذلك، وبنيَّ أن  زيادَة إكرامه لتلك األسباب، إكرامه وتفضيله

 ألن ه ينشط ويبعث عىل االتصاف بتلك الصفا .

مومنها وينبغي أن ، يف تعليمهم إذا ازدمحوا األسبق فاألسبق : أن يقد 

م أحدا يف نوبة غريه ره عن نوبته، ال يقد  إال إذا رأى يف ذلك ، وال يؤخ 

 مصلحة.

: إذا سلك الطالب يف التحصيل فوق ما يقتضيه حاله أو حتمله ومنها

 أوصاه بالرفق بنفسه.، وخاف ضجره، طاقته

أمره ، أ ومبادئ ذلك، أو ضجر ،وكذلك إذا ظهر له منه نوع سآمة

 بالراحة وختفيف االشتغال. 
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 لِّم وامُلَصَعلِّماملتخصر امُلْعلِم بآداب امُلعَ 

وال بكتاب ، وال يشري عىل الطالب بتعلم ما ال حيتمله فهمه أو سنه

 يقرص ذهنه عن فهمه. 

: أن ال يتأذى ممن يقرأ عليه إذا قرأ عىل غريه.  ومنها  وهو من املهم 

وهو من ، هموفساد نيت، وهذه مصيبة يبتىل هبا جهلة املعلمني لغباوهتم

 الدالئل الرصحية عىل عدم إرادهتم بالتعليم وجه اهلل الكريم. 

ف ن كان فاسقا أو مبتدعا أو كثري ، وهذا إذا كان املعل م اآلخر أهال

ره من االغرتار به ]والذهاب إليه[، الغلط واهلل يعلم ، ونحو ذلك فليحذ 

 املفسَد من املصلح.
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، : إذا عزم عىل جملس التدريس أن يتطهر من احلدث واخلبثهافمن

وال يعتني بفاخر ، وخيتار له لبس البياض، وأن ينظف ويطيب بدنه وثوبه

 وال يقترص عىل خلق ينتسب صاحبه إىل قلة مروءة. ، الثياب

وتبليغ ، وبث الفوائد الرشعية، : أن ينوي نرش العلم وتعليمهومنها

والرجوع إىل ، وإظهار الصواب، الزدياد من العلموا، أحكام اهلل تعاىل

، والسالم عىل إخوانه من املسلمني، واالجتامع عىل ذكر اهلل تعاىل، احلق

 والدعاء للسلف الصاحلني.

: إذا خرج من بيته مريدا جملس الدرس أن يدعو بالدعاء ومنها

ويديم ذكر اهلل تعاىل إىل أن ، الصحيح عن النبي 

 يصل إىل املجلس. 

وال جيلس مقعيا ، : أن جيلس بوقار وسكينة وتواضع وخشوعومنها

وال رافعا إحدى رجليه عىل ، وال مستوفزا، اإلقعاء املكروه يف الصالة

وال متكئا عىل يده إىل ، رجليه أو إحدْيام من غري عذر وال ماداً ، األخرى

 أو وراء ظهره.، جنبه
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 لِّم وامُلَصَعلِّماملتخصر امُلْعلِم بآداب امُلعَ 

 الطلبة كأوالده. ألن، وال بأس بذلك يف غريه، هذا يف جملس الدرس

ويديه عن ، والتنقل من مكانه، : أن يصون بدنه عن الزحفومنها

 وعينيه عن تفريق النظر بال حاجة.، العبث والتشبيك هبام

 .(4)ويسقط احلشمة، ويتقي املزاح وكثرة الضحك ف نه يقلل اهليبة

 : أن جيلس يف موضع يربز وجهه فيه جلميع احلارضين.ومنها

 ين التفاتا قصدا بحسب احلاجة للاخطاب.ويلتفت إىل احلارض

وإن ، وخيص من يكلمه أو يسأله أو يبحث معه بمزيد التفا  إليه

 ف ن  ترك ذلك من أفعال املتجربين.، كان صغريا أو وضيعا

علم أو سن أو ب ،ويوقر فاضلهم، : أن حيسن خلقه مع جلسائهومنها

 .ونحو ذلك، صالح أو رشف

يقدم األرشف فاألرشف واألهم  : إذا تعدد  الدروس أنومنها

 ثم األصول. فيقدم التفسري ثم احلديث، فاألهم

                                                 

 .يتبع يف هذا وغريه اهلدي النبوي القويم (4)
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 املتخصر امُلْعلِم بآداب امُلَعلِّم وامُلَصَعلِّم

: أن ال يطيل جملسه تطويال يملهم أو يمنعهم فهم الدرس أو ومنها

ويراعي  ضبطه وال يقرصه تقصريا خيل  ببعض تقريره أو ضبطه أو فهمه

 يف ذلك مصلحة احلارضين يف الفائدة والتطويل.

أو ، أو جوع ، درس وبه ما يزعجه كمرض: أن ال يذكر الومنها

أو نعاس أو ، أو شدة فرح أو غم أو غضب، أو مدافعة حدث، عطش 

فربام أجاب أو أفتى بغري ، وحره املزعج، يف حال برده املؤمل وال، قلق

وال يكون يف ، وألنه ال يتمكن مع ذلك من استيفاء النظر، الصواب

مصونا من احلر والربد جملسه ما يؤذي احلارضين؛ بل يكون واسعا 

 والريح والغبار والدخان ونحو ذلك.

وال خيفضه خفضا يمنع ، : أن ال يرفع صوته زيادة عىل احلاجةومنها

 بعضهم من كامل فهمه.

وعن رفع ، ف ن الغلط حتت اللغط، : أن يصون جملسه من اللغطومنها

 وسوء األدب يف املباحثة.، األصوا 

جتامع اجتامع القلوب عىل ظهور ويذكر احلارضين بأن مقصود اال

 واستفادة البعض من البعض. ، احلق وحصول الفائدة
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 لِّم وامُلَصَعلِّماملتخصر امُلْعلِم بآداب امُلعَ 

ألن ذلك ، ويعرفهم أنه ال يليق بأهل العلم تعاطي املنافسة والشحناء

بل جيب أن يكون االجتامع ومقصوده خالصا ، سبب العداوة والبغضاء

 ليثمر الفائدة يف الدنيا والسعادة يف اآلخرة.، هلل تعاىل

ى يف بحثهنهاوم أو ، أو ظهر منه لدد أو سوء أدب، : أن يزجر من تعد 

ث مع غريه، أو نام، ترفع يف املجلس عىل من هو أوىل منه أو ، أو حتد 

 أو فعل ما خيل  بأدب الطالب يف احللقة.، أو استهزأ بأحد، ضحك

 (V)

يرتب احلارضين ومن  ينبغي أن يكون له نقيب فطن كيس درب

ويشري إىل من ، وينبه الغافل، ويوقظ النائم، در منازهلميدخل عليه عىل ق

ويأمر بسامع الدروس ، أو فعل ما ينبغي تركه، ترك ما ينبغي فعله

 واإلنصا  هلا.

ف ن  ، وينبسط له لينرشح صدره، : أن يتودد لغريب حّض عندهومنها

وال يكثر االلتفا  والنظر إليه استغرابا له ف ن ذلك ، لقادم دهشةل

 .خيِجله
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 املتخصر امُلْعلِم بآداب امُلَعلِّم وامُلَصَعلِّم

أو عرض ، : وهو من أهم اآلداب: إذا ُسئل عن يشء ال يعرفهومنها

، «ال أدري»أو ، «ال أحتققه»أو ، «ال أعرفه»يف الدرس ما ال يعرفه فليقل: 

ال »فمن علم العامل أن يقول فيام ال يعلم: ، وال يستنكف عن ذلك

 .«واهلل أعلم»، «أعلم

، ئا فليقل بهمن علم شي، يأْيا الناس»: فقد قال ابن مسعود 

اهلل »ف ن من العلم أن يقول ملا ال يعلم: ، «اهلل أعلم»ومن مل يعلم فليقل: 

 ٿ   ٿ  ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ژ: قال اهلل لنبيه ، «أعلم

  رواه الباخاري.، «[46]ص:  ژ        ٹ  ٹ

رواه الباخاري ، «ّنينا عن التكلف»: وقال عمر بن اخلطاب 

 .أيضا

 لعلم.نصف ا «ال أدري»وعن بعضهم: 

وضعف ، من قل علمه وقرص  معرفته «ال أدري»وإنام يمتنع من 

وهذه جهالة ، ألنه خياف لقصوره أن يسقط من أعني احلارضين، تقواه

 .يبوء باإلثم العظيم ف نه ب قدامه عىل اجلواب فيام ال يعلم، منه
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 لِّم وامُلَصَعلِّماملتخصر امُلْعلِم بآداب امُلعَ 

املصشبع بام مل يعط »قال:  أنه  «الصحيح»ويف 

 .«كالبس ثويب زور
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 املتخصر امُلْعلِم بآداب امُلَعلِّم وامُلَصَعلِّم

 علمعلم وقد شاركه يف بعضها املصآداب خيصص هبا امل

 وهي تنقسم إىل ثالثة أقسام:

ليصلح لقبول ، وهو أوهلا وأمهها:أن يطهر قلبه من األدناس فمنها

بأن يقصد به وجه اهلل ، وحيسن نيته يف طلبه، العلم وحفظه واستمراره

 الرشيعة.والعمل وإحياء ، تعاىل

إن يف اجلسد مضغة إذا صلحت صلح »: قال  

رواه ، «أال وهي القلب، وإذا فسدت فسد اجلسد كله، اجلسد كله

 الشياخان.

وحال الشباب ، : أن يغتنم التحصيل يف وقت الفراغ والنشاطومنها

وقلة الشواغل قبل عوارض البطالة وارتفاع ، وقوة البدن ونباهة اخلاطر

دوا»: عن عمر  فقد روينا، املنزلة أي: ؛ تفقهوا قبل أن ُتَسوَّ
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 لِّم وامُلَصَعلِّماملتخصر امُلْعلِم بآداب امُلعَ 

  .(4)تصريوا سادة فتستحيوا من التعلم

والعوائق املانعة ، : أن يقطع ما يقدر عليه من العالئق الشاغلةومنها

ويرىض بام ، وقوة اجلد يف التحصيل، وكامل االجتهاد، عن متام الطلب

اس وإن كان وبام سرت مثله من اللب، تيرس من القو  وإن كان يسريا

وبجمع شمل القلب ، فالبصرب عىل ضيق العيش ينال سعة العلم، خلقا

 .عن مفرتقا  اآلمال تتفجر فيه ينابيع احلكمة

ويتحرى احلالل يف ، : أن يأخذ نفسه بالورع يف مجيع شأنهومنها

، ويف مجيع ما حيتاج إليه هو وعياله، طعامه ورشابه ولباسه ومسكنه

 والنفع به. ، ول العلم ونورهليستنري قلبه ويصلح لقب

ف ن ، : أن يرتك العرشة خصوصا ملن كثر لعبه وقلت فكرتهومنها

وذهاب العرض ، وآفة العرشة ضياع العمر بغري فائدة، (0)الطباع رساق

                                                 

من « كتاب العلم»، عل قه الباخاري يف «تفقهوا قبل أن تسودوا»أثر  (4)

، وابن عبد الرب يف «كتاب العلم»مة النسائي يف ، ووصله أبو خيث«صحيحه»

 «.جامع بيان  العلم»

 .اق مجع سارقع، ورُسَّ باع مجع  طبالطِ  (0)
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 املتخصر امُلْعلِم بآداب امُلَعلِّم وامُلَصَعلِّم

 .إن كانت لغري أهل، والدين واملال

، والذي ينبغي لطالب العلم أن ال خيالط إال من يفيده أو يستفيد منه

، فليكن صاحبا صاحلا دينا تقيا ورعا زكيا، ىل من يصحبهف ن احتاج إ

وإن ، إن نيس ذكره، قليل املامراة، حسن املداراة، قليل الرش، كثري اخلري

ه.، وإن احتاج واساه، ذكر أعانه  وإن ضجر صربَّ

 : احِللهم واألناة والصرب جهده مطلقا يف كل أحواله.ومنها

ها  ومنها أن يكون حريصا عىل التعلم : -وأنَّى به  -وهو من أمه 

 حّضا وسفرا. ، مواظبا عليه يف مجيع أوقاته: ليال وّنارا

ف ن بقية ، وال يذهب شيئا من أوقاته يف غري العلم إال بقدر الّضورة

وليس بعاقل من ، ومن استوى يوماه فهو مغبون، عمر املؤمن ال قيمة هلا

هتا.  أمكنه درجة ورثة األنبياء ثم فوَّ

حق عىل طلبة العلم بلوغ »: «رسالته»تعاىل يف  ي وقال الشافع

والصرب عىل كل عارض دون ، غاية جهدهم يف االستكثار من تعل مه

والرغبة ، وإخالص النية هلل تعاىل يف إدراك علمه نصا واستنباطا، طِلهبته
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 لِّم وامُلَصَعلِّماملتخصر امُلْعلِم بآداب امُلعَ 

 انتهى. «إىل اهلل تعاىل يف العون عليه

ُيستطاع العلم ال »عن حييى بن أيب كثري قال:  «صحيح مسلم»ويف 

 .«براحة اجلسم

 .«حفت اجلنة باملكاره»ويف احلديث: 

 وكام قيل: 

 ال حتسب املجد مترا أنت آكله
 

رِبا   لن تبلغ املجَد حت ى تلعَق الصَّ
 

وال ، فال يرىض باليسري مع إمكان كثري، : أن تكون مهته عاليةومنها

ف يف اشتغاله ر حتصيل فائدة وإن قلت، يسو  ن منهاإ، وال يؤخ  ، ذا متكَّ

وألنه يف الزمن ، ألن للتأخري آفا ، وإن أِمن فوا  حصوهلا بعد ساعة

ل غريها.  التايل حيص 

: أن حيذر التنقل من كتاب إىل كتاب قبل إتقانه من غري ومنها

 ف نه عالمة الضجر وعدم الفالح. ، موجب

ل نفسه يف االشتغال ما ال طاقة له بهومنها امللل خمافة ، : أن ال حيم 
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 املتخصر امُلْعلِم بآداب امُلَعلِّم وامُلَصَعلِّم

بل يكون أمره يف ذلك ، (4)فربام نفر  نفرة ال يمكنه تداركها، والسآمة

 وكل إنسان أبرص بنفسه.، وهذا خيتلف باختالف الناس، قصدا

 

                                                 

 .مع فساد النيةال سيام  (4)
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 لِّم وامُلَصَعلِّماملتخصر امُلْعلِم بآداب امُلعَ 

اىل وهو أوهلا: أنه ينبغي للطالب أن يقدم النظر ويستاخري اهلل تع فمنها

 ويكتسب حسن األخالق واآلداب منه. ، فيمن يأخذ العلم عنه

وحتققت ، وظهر  ديانته، ممن كملت أهليته -إن أمكن  -وليكن 

وظهر  مروءته ، واشتهر  صيانته وسيادته، وعرفت عفته، معرفته

 وجاد تفهيمه.، وحسن تعليمه

وال يرغب الطالب يف من زاد علمه مع نقص يف ورعه أو دينه أو  

هذا العلم دين فانظروا عمن  [إن]»لق مجيل. فعن مجاعة  من السلف: خ

 .(4)«تأخذون دينكم

، وال يكفي يف أهلية التعليم أن يكون متبحرا يف العلم املقصود فقط

بل ينبغي مع كثرة علمه بذاك الفن كونه له معرفة يف اجلملة بغريه من 

، وخلق مجيل، وىوتق، ويكون له دربة، ف ّنا مرتبطة، الفنون الرشعية

وله مع من يوثق به من مشايخ عرصة كثرة ، واط الع تام، وذهن صحيح

                                                 

 .عن حممد بن سريين « صحيحه»رواه اإلمام مسلم يف مقدمة  (4)
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 املتخصر امُلْعلِم بآداب امُلَعلِّم وامُلَصَعلِّم

 وطول اجتامع.، بحث

قالوا: وال يأخذ العلم ممن كان أخذه له من بطون الكتب من غري 

خوفا من وقوعه يف التصحيف والغلط ، قراءة عىل شيوخ أو شيخ حاذق

 .(4)والتحريف

ألن ، وترك األخذ عن اخلاملني، وليحذر من التقييد باملشهورين

 احلكمة ضالة املؤمن.

 وربام يكون اخلامل النفع به أعم. والتحصيل من جهته أتم.

وإذا سرب  أحوال السلف واخللف مل جتد النفع حيصل غالبا إال إذا 

وكذلك ، كان للشيخ من التقوى والنصح والشفقة للطلبة نصيب وافر

، بتصنيف األتقى األزهد أوفرإذا اعترب  املصنفا  وجد  االنتفاع 

 والفالح باالشتغال به أكثر.

 واإلجالل واإلكرام. ، : ينبغي أن ينظر إىل معلمه بعني االحرتامومنها

اللهم »وكان بعض السلف إذا ذهب إىل شياخه تصدق بيشء وقال: 

                                                 

 .اوأهم  من هذا خوف تقريره العقائد واملسائل الرشعية عىل غري وجهه (4)
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 لِّم وامُلَصَعلِّماملتخصر امُلْعلِم بآداب امُلعَ 

 . «وال تذهب بركة علمه مني، اسرت عيب معلمي عني

، ويتواضع للعلم، له فضله وال ينسى، : أن يعرف للمعلم حقهومنها

 فهنا أوىل.، وقد أمرنا بالتواضع مطلقا، فبتواضعه له يناله

، وتواضعه له رفعة، وخضوعه له فاخر، ويعلم أن ذلته لشياخه عز

 والتشمري يف خدمته رشف.، وتعظيم حرمته مثوبة

 وقالوا:

 العلم حرب للفتى املتعايل
 

 كالسيل حرب للمكان العايل 
 

وال ، ويذعن لنصحه وإن خالف رأي نفسه، ى رضاه: أن يتحرومنها

وال ، ويأمتر بأمره، ويشاوره يف أموره كلها، يستبق معه رأيا وال اختيارا

 خيرج عن رأيه وتدبريه.

وباجلملة فيكون معه كاملريض مع الطبيب املاهر الناصح. بل هذا 

 أوىل لتفاو  ثمرهتام.

 حضوره.: أن يبجله يف خطابه وجوابه يف غيبته وومنها
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 املتخصر امُلْعلِم بآداب امُلَعلِّم وامُلَصَعلِّم

وبعد ، ومراعاة هديه يف غيبته، واقتداؤه به، : تعظيم حرمتهومنها

ف ن ، ويغضب هلا، ويرد  غيبته، فال يغفل عن الدعاء له مدة حياته، موته

 عجز عن ذلك قام وفارق ذلك املجلس.

اه بعد موته.  ويرعى ذريته وأقاربه وأِودَّ

وعىل توبياخه ، : أن يشكر الشيخ عىل توقيفه عىل ما فيه فضيلةومنها

أو غري ذلك مما ، أو قصور يعانيه، أو عىل كسل يعرتيه، عىل ما فيه نقيصة

 يف إيقافه عليه وتوبياخه إرشاده وصالحه.

 ويعد ذلك من الشيخ من نعِم اهلل تعاىل عليه. 

وكان ، وإذا أوقفه الشيخ عىل دقيقة من أدب أو نقيصة صدر  منه

بل يشكر ، وغفل عنه، عارفا بهفال يظهر أنه كان ، يعرف ذلك من قبل

 الشيخ عىل إفادته ذلك واعتنائه بأمره.

، فال بأس به، وكان إعالم الشيخ به أصلح، ف ن كان له يف ذلك عذر

 فيتعني إعالمه به.، إال أن يرتتب عىل ترك بيان العذر مفسدة، وإال تركه

وال ، أو سوء خلق، : أن يصرب عىل جفوة تصدر من شياخهومنها
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 لِّم وامُلَصَعلِّماملتخصر امُلْعلِم بآداب امُلعَ 

ويتأول أفعاله  ، واعتقاد كامله، وحسن عقيدته، عن مالزمته يصده ذلك

 فام يعجز عن ذلك إال قليل التوفيق. ، عىل أحسن تأويل وأصحه

ف ن ، وجيعل العتب فيه عليه، ويبدأ هو عند جفوة الشيخ باالعتذار

 وأنفع للطالب يف آخرته ودنياه.، وأحفظ لقلبه، ذلك أبقى ملودة شياخه

 أن يسبق باحلضور إىل املجلس قبل حضور : أن جيتهد عىلومنها

 وحيمل نفسه عىل ذلك.، الشيخ

سواء ، : أن ال يدخل عىل الشيخ يف غري املجلس العام بغري إذنهومنها

 كان الشيخ وحده أو معه غريه.

فارغ القلب من ، : ينبغي أن يدخل عىل الشيخ كامل اهليئةومنها

أو ،  يف حال نعاسال، صايف الذهن، نشيطا منرشح الصدر، الشواغل

بعد استعامل ، متطهرا متنظفا، ونحو ذلك، أو عطش، أو جوع، غضب

ال سيام ، وإزالة رائحة كرْية، ما حيتاج إليه من سواك وأخذ ظفر وشعر

 ف نه جملس ذكر.، إذا كان يقصد جملس العلم

أو مل جتر ، : أن ال يطلب من الشيخ إقراء يف وقت يشق عليه فيهومنها
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 راء فيه. عادته باإلق

: أن ال يقرأ عىل الشيخ عند شغل قلبه وملله ونعاسه وجوعه ومنها

ونحو ذلك مما يشق عليه أو يمنعه من ، وعطشه واستيفازه وأمله وقائلته

 استيفاء الرشح.

وال يفو   عىل نفسه ، : إذا حّض مكان الشيخ فلم جيده انتظرهومنها

عليه الباب لياخرج  وال يطرق، ف ن  كل  درس يفو  ال عوض له، درسه

والصرب ، ثم يعود، أو ينرصف، وإن كان نائام صرب حت ى يستيقظ إليه.

 وكذلك كان السلف يفعلون. خري له.

: أن جيلس بني يديه جلسة األدب بسكون وأدب وخضوع ومنها

 وتواضع وخشوع.

ةومنها أو ، ونحو ذلك، : أن ال يستند بحّضة الشيخ إىل حائط أو خمد 

وال يضع رجله أو يده ، أو ظهره، وال يعطي الشيخ جنبه ،جيعل يده عليه

 أو شيئا من بدنه أو ثيابه عىل ثياب الشيخ أو وسادته أو سجادته.

ويقبل بكل يته ، وهو من أمهها: أن يصغي إىل الشيخ ناظرا إليه ومنها
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ال لقوله، عليه  بحيث ال حيوجه إىل إعادة الكالم.، متعق 

ال يضطرب لضجة يسمعها وال يلتفت و، وال يلتفت من غري رضورة

 إليها.

يه  وال حيرس عن ذراعيه.، وال ينفض كم 

 أو غريمها من أعضائه.، وال يعبث بيديه أو رجليه

 أو يعبث هبا يف أنفه.، أو فمه، وال يضع يده عىل حليته

ع أصابعه، أو يعبث بأزراره، وال يشب ك بيديه، وال يفتح فاه ، وال يفق 

 ه.بل يلزم سكون بدن

ع ، وال يمتاخط، وال يبصق، وال يكثر التنحنح من غري حاجة وال يتناخَّ

بل يأخذها من فيه بمنديل أو خرقة ، وال يلفظ الناخامة من فيه، ما أمكنه

 ونحو ذلك.، أو طرف ثوبه

وإذا تثاءب سرت فاه بعَد ، وال يكثر التثاؤب، وال يتمط ى، وال يتجشأ

ه جهَده.  رد 
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 وسرت وجهه بمنديل أو نحوه.، وإذا عطس خفض صوته جهده

 وذلك ونحوه ال خيفى عىل من عنده أدنى ُمسَكة.

وال يكثر كالمه بغري ، : أن ال يرفع صوته من غري حاجةومنها

 رضورة.

م ، وال لعجب دون الشيخ، وال يضحك لغري عجب ف ن غلبه تبس 

 تبسام بغري صو  البت ة.

و ينم له عن أحد أ، وليحذر كل احلذر من أن يغتاب أحدا يف جملسه

 أو يوقع بينه وبني أحد بنقل ما يسوؤه عنه.

 نسأل اهلل السالمة.

، : أن يتحفظ من خماطبة الشيخ مما يعتاده بعض الناس يف كالمهومنها

ونحو ، وتدري، وسمعت، وفهمت، مثل: أيش بك، وال يليق خطابه به

 ذلك.

هلا  أو كلمة يكون، : إذا سبق لسان الشيخ إىل حتريف كلمةومنها

وال يعيدها ، أن ال يضحك وال يستهزئ، أو نحو ذلك، توجيه مستهجن
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 كأنه يتنادر هبا عليه. 

أو ، أو جواب سؤال منه، : أن ال يسبق الشيخ إىل رشح مسألةومنها

 ال سيام إذا كان من غريه وتوقف.، من غريه

، وال يسابقه فيه، أي كالم كان، : أن ال يقطع عىل الشيخ كالمهومنها

 بل يصرب حتى يفرغ الشيخ من كالمه ثم يتكلم.، يساوقه بهوال 

ام يف مسألةومنها أو ، أو فائدة مستغربة، : إذا سمع الشيخ يذكر ُحكه

أن يصغي إليه إصغاء ، وهو حيفظ ذلك، أو ينشد شعرا، حيكي حكاية

 كأنه مل يسمعه قط.، فرح به، متعطش إليه، مستفيد له يف احلال

وال استفهام ما ، أن يكرر سؤال ما يعلمه : أنه ال ينبغي لهومنها

 وربام أضجر الشيخ.، ف نه يضي ع الزمان، يفهمه

ففاعل ذلك ال يستحق ، : أن ال يسأل عن يشء يف غري موضعهومنها

 جوابا.

، ويتلطف يف سؤاله، : أن يغتنم سؤاله عند طيب نفسه وفراغهومنها

ن يف جوابه.  وحيس 
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بل يستوضحه ، عام أشكل عليه : أن ال يستحيي من السؤالومنها

ومن رق  وجهه عند ، (4)فمن رقَّ وجهه رقَّ علمه، أكمل استيضاح

جال.  السؤال ظهر نقصه عند اجتامع الر 

 واهلل أعلم.

 

 

 

 

 

 

                                                 

 رق وجهه أي كان يستحيي، رق  علمه، أي كان علمه ضعيفا. (4)
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وفتح عني ، عاىلوهو أوهلا: أن يبتدئ أوال من وفقه اهلل ت فمنها

، فهو أصل العلوم وأمهها، بصريته بحفظ كتاب اهلل العزيز حفظا متقنا

 وكان السلف ال ُيعل مون احلديث والفقه إال ملن حفظ القرآن. 

كاحلديث  -وإذا حفظه فليحذر من االشتغال عنه بغريه من العلوم 

 أو تعريضه للنسيان.، اشتغاال يؤدي إىل نسيان يشء منه -والفقه 

م األهم ، ثم حيفظ من كل فن خمترصا جيمع فيه بني طرفيه ويقد 

 فاألهم.

، وقد مر  التحذير من ذلك، وليحذر من االعتامد عىل الكتب ابتداء

، بل يعتمد من الشيوخ يف كل فن أكثرهم حتقيقا فيه وحتصيال منه

 وأحسنهم تعليام.، وأخربهم بالكتاب الذي قرأه

من غري إكثار ، ويطيقه حاله، يمكنهوليأخذ من احلفظ والرشح ما 

 وال تقصري خيل  بجودة التحصيل.، يمل  
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د الفكرومنها وحيري  ، : أن حيذر يف ابتداء األمر من االشتغال بام يبد 

واملطالعا  يف تفاريق ، كاالشتغال بكتب كثرية ال حيتملها فهمه، الذهن

 التصانيف.

قان األول من غري وكذلك حيذر االنتقال من كتاب إىل كتاب قبل إت

 ف نه من عالمة الضجر وعدم الفالح.، موجب

: أن يعتني بتصحيح درسه الذي يتحفظه قبل حفظه تصحيحا ومنها

ثم يكرر ، ثم حيفظه حفظا متقنا، أو عىل غريه ممن يعينه، متقنا عىل الشيخ

، (4)ثم يتعاهده يف أوقا  يقررها ملواضيه، عليه بعد حفظه تكرارا جيدا

 راعيه بحيث ال يزال حمفوظا جيدا.وي، خا متأكدالريسخ رسو

ويضبط ما ، : ينبغي أن حيّض معه الدواة والقلم للتصحيحومنها

 يصححه لغة وإعرابا.

ل فيها ، حمفوظاته ويديم الفكر فيها: أن يذاكر ومنها ويعتني بام حيص 

 من الفوائد.

                                                 

 ألن  العلم ُينهَسى. أي حمفوظاته املاضية، (4)



 

81 
 

 لِّم وامُلَصَعلِّماملتخصر امُلْعلِم بآداب امُلعَ 

ف ن  ، ويغتنم ما بقي من عمره، : أن يقسم أوقا  ليله وّنارهومنها

 بقية العمر ال قيمة هلا.

، وال ْيمل االشتغال به وبعلومه، : أن يبكر بسامع احلديثومنها

 وتوارخيه.، وفوائده ولغته، ومعانيه وأحكامه، والنظر يف إسناده ورجاله

ثم ببقية الكتب األعالم ، ويعتني أوال بصحيحي الباخاري ومسلم

 واألصول املعتمدة يف هذا الشأن.

، ومسنده، وضعيفه، صحيح احلديث وحسنه ويعتني بمعرفة

واملبني لكثري ، ف نه أحد جناحي العامل بالرشيعة، وسائر أنواعه، ومرسله

 من أحكام اجلناح اآلخر وهو القرآن.

، ال سيام حمفوظاته، : أن يعتني برواية كتبه التي قرأها أو طالعهاومنها

 ف ن األسانيد أنساب الكتب.

فال يكتفي بقليل العلم ، لب العلم عالية: أن تكون مهته يف طومنها

 وال يقنع من إرث األنبياء بيسريه.، مع إمكان كثريه

واالستغناء عن ، وليحذر كل احلذر من نظره إىل نفسه بعني الكامل
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 وما يفوته أكثر مما حصل ه.، ف ن ذلك عني اجلهل وقلة املعرفة، املشايخ

بل ومجيع جمالسه ، راء: أن يالزم حلقة شياخه يف التدريس واإلقومنها

 ف نه ال يزيده إال خريا وحتصيال. ، إذا أمكن

ف ن ذلك ، (4)وال يقترص يف احللقة عىل سامع درسه فقط إذا أمكنه

بل يعتني بسائر الدروس املرشوحة ، عالمة قصور اهلمة وعدم الفالح

حتى ، شارك أصحاهبايو، إن احتمل ذهنه ذلك، ضبطا وتعليقا ونقال

اعتنى باألهم فاألهم ، ف ن عجز عن ضبط مجيعها نها له.كأن كل درس م

 منها.

ليفهم كالمه فهام كامال بال ، : أن حيرص  عىل قربه من الشيخومنها

 مشقة.

ف ن تأدبه معهم ، : أن يتأدب مع رفقته وحارضي جملس الشيخومنها

فيوقرهم وحيرتم كرباءه وأقرانه ، واحرتام ملجلسه، تأد ب مع الشيخ

 ورفقته.

                                                 

 إذا أمكنه عدم االقتصار.أي  (4)
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ف ن آثره غريه ، : أن ال يقيم أحدا من جملسه أو يزامحه قصدانهاوم

ّنى »قال:  عن ابن عمر بمجلسه مل يقبله، خلرب الشياخني 

أن يقام الرجل من جملسه وجيلس فيه  رسول اهلل  

 .«ولكن تفسحوا وتوسعوا، آخر

 إذا قام له الرجل من جملسه مل يقعد فيه. وكان ابن عمر 

مل يقهره غري الشيخ إال ، بعض الطلبة أدبا عىل غريه: إذا أساء ومنها

وإن أساء أحد أدبا عىل ، أو رسا بينهام عىل سبيل املناصحة، ب شارته

، الشيخ تعني عىل اجلامعة انتهاره ورده واالنتصار للشيخ بقدر اإلمكان

 وفاء حلقه.

: ينبغي أن يرشد رفقته وغريهم من الطلبة إىل مواطن االشتغال ومنها

بهم ، فائدةوال ، ويرصف عنهم اهلموم املشغلة عنه، التحصيل يفويرغ 

ن عليهم مؤنته ويذكر هلم ما استفاده من الفوائد والقواعد ، وْيو 

 والغرائب عىل جهة النصيحة واملذاكرة.

مع ، وتتأكد عنده املسائل، ويستنري قلبه، فب رشادهم يبارك له يف علمه

 جزيل ثواب اهلل تعاىل.
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وإن ثبت ، ومل يثبت علمه، هم بذلك كان بضد  ما ذكرومن باخل علي

ب ذلك مجاعة من السلف.، مل يثمر  وقد جر 

وال يعجب بفهم ، وال يفتاخر عليه، وال حيسد أحدا منهم وال حيتقره

ويستزيده منه بدوام ، بل حيمد اهلل تعاىل عىل ذلك، نفسه وجودة ذهنه

 الشكر.

اشتغل بالتصنيف ، لتهواشتهر  فضي، ف ذا امتثل وتكاملت أهليته

 واجلمع والرتصيف الكتسابه من النهاية حل ة الترشيف.

ذلك  ف ن  ، وليحذر كل احلذر: أن يرشع يف تصنيف ما مل يتأهل له

ه يف دينه وعلمه وعرضه.  يّض 

، أما من ال يتأهل لذلك فاإلنكار عليه متجه ملا يتضمنه من اجلهل

، ه يضي ع زمانه فيام مل يتقنهولكون، وتغرير من يقف عىل ذلك التصنيف به

 واهلل أعلم. دع اإلتقان الذي هو أحرى به منه.وي

وقع الفراغ من إمالء هذا املختصر قبل صالة العشاء من ليلة الخميس 

 الخامس من صفر سنة ست وثالثين وأربعمائة وألف.

 مب خب حب جب
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